
19.12.2014 Свято-Миколаївський храм відзначив свій перший напів'ювілей

  

  

    

  Напередодні престольного свята та ювілею
 настоятель Свято-Миколаївського храму 
смт Казанка протоієрей Сергій Михалко 
дав інтерв'ю для місцевої газети.

    Близько 10 років тому казанківська православна громада і мріяти не могла, що в
селищі виблискуватиме куполами власна чепурна церква. Розпочинали будівництво,
маючи на руках земельну ділянку, хатинку на ній, план майбутньої забудови, велике
бажання та тверду віру у те, що все у руках Всевишнього, а тому храмові - бути.   

  

  Раніше у центрі був храм ікони Божої Матері «Казанська». Найстарші мешканці Казанки
розповідають, що дзвони на високій дзвіниці були своєрідним орієнтиром для
подорожніх, щоб не заблукали. У добру погоду високий шпиль церкви було видно
здалеку, а у негоду, особливо хурделицю, лунав дзвін.  Церкву зруйнували більшовики у
1931 році, на її місці було збудовано кінотеатр. Після Радянського Союзу та перебудови в
Казанці молилися по хатах, як і в більшості селищ Півдня України.

  Нинішній Свято-Миколаївський храм розташований поблизу траси
Миколаїв-Дніпропетровськ, щоб усі, хто проїжджає селищем, могли помилуватися
архітектурою новобудови, в основі якої – хрестоподібна форма, характерна для
однонефових (однопрестольних) споруд, створених за християнськими канонами
візантійської епохи. Синьо-золоті мотиви купола, білий колір стін є ніби відголосками
традиційного оздоблення соборів і храмів Київської Русі. Влітку храм оточений квітковим
маревом та ароматом петуній і троянд, урочистий на Великдень, вбирається у зелень на
Трійцю і Вербну Неділю. Але взимку, на храмове свято – День Святого Миколая його ніби
прикрашає сам святий угодник.    
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          Літні люди не раз помічали, що саме 19 грудня часто буває іній, що прикрашає всенавкруги химерним витонченим білосніжним мереживом – кожна гілочка чи кущикперетворюється на вишукану новорічну прикрасу. А коли сходить сонце – впродовжкороткого часу це мереживо починає виблискувати тисячами діамантів. Ось такий«подарунок» іноді робить Чудотворець тим, хто за буденною суєтою може іноді підвестиочі і роззирнутися навкруги аби оцінити велич замислу Творця.   Впродовж 5 років у новому Свято-Миколаївському храмі правляться богослужіння. Алене припиняються і будівельні роботи. Щойно закінчили ззовні оздоблювати стіништукатуркою, замінили купол, перекрили дах, та роботи попереду ще дуже багато.Благочинний Казанківського округу і громада сподівається, що трохи згодом вдастьсявиконати останні пункти великого плану. Але на все свій час. ПарафіяниСвято-Миколаївського храму завжди звертаються з подячними молитвами до СвятоїТрійці, Божої Матері та покровителя цього храму. Однак і без допомоги людських рукбуло б неможливим здійснити таких досягнень.        
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            З цього приводу отець Сергій відзначив допомогу віруючих:     - Хочу подякувати всім парафіянам, котрі кожної суботи та неділі стають на стараннумолитву та щосереди здійснюють прибирання та оздоблення в приміщенні та натериторії, а також всім, хто жертвує на будівельні та ремонтні роботи, хто долучаєтьсядо того, щоб Свято-Миколаївський храм ставав красивішим.  Ми з церковною громадою вже закінчили зовнішні оздоблювальні роботи і це можепобачити кожен. Залишилося зробити тротуари та переходити до наступного етапу –розпису стін храму всередині. Власне, це коштуватиме найдорожче. Але сподіваюся, що іце у нашому храмі буде зроблено, адже у прихожан є велике бажання та віра у помічВсевишнього.         

            Також, користуючись нагодою, батюшка звернувся до читачів видання зі словомпастиря:  - Той, хто прочитав житіє святого, знає, що Миколай Мирлікійський прославився ітакими справами, які могла б за бажання зробити кожна людина.   Мабуть дивом його вчинки називали люди через надзвичайне милосердя та бажаннядопомогти нужденним. Найяскравішим прикладом вияву його доброти і любові є історія зтрьома дівицями з бідної сім’ї, котрих власний батько через відсутність посагу не мігвидати заміж і тому вирішив створити будинок розпусти. Миколай же, почувши пронаміри горе-батька, вирішив будь-що врятувати дівчат. Тож вночі підкидав по мішку згрошима для кожної сестри. Спочатку – для старшої, потім – для середньої та врешті – ідля наймолодшої. Всі вони вийшли заміж і прожили достойне життя. А батько став начесний шлях і більше не допускав облудних згубних помислів та прожив залишок життятихо й зі страхом Божим.    За добре серце і любов до людей Господь винагородив Миколая благодаттю творитисправжні дива. Подібно Спасителю, він свого часу вгамовував бурі і шторми під часподорожі морем, викликав попутний вітер, воскрешав загиблих моряків...     
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        Новітня ікона святителя Миколая, написана у 2007 році в арабському містіБейт-Джала.  На іконі зображені чудеса святителя у цьому місті, наприклад під час військового конфлікту у 1967 році святий захистив мешканців від артилерійського обстрілу.  У 2010 році ікона почала мироточити      Уславився також Миколай тим, що ревно захищав основи християнської віри. Недарма євислів, що Господь «во святых дивен», тобто Його прославляють власним життям,вчинками і, найголовніше, вірою на землі ті, хто слідує за Христом. Здається, це зовсім нескладно, але донести цей хрест до кінця можуть далеко не всі. І хоча ми не досягнуливершин досконалості, все одно не можна зупинятися – треба постійно перебувати удуховних трудах над власною душею, допомагати ближнім своїм, – переконаний отецьСергій.        - Ми повинні брати приклад зі Святого Миколая. Особливо зараз, коли така величезнакількість людей потребує допомоги. Всі ми зараз повинні підтримувати один одного, яксправжні браття і сестри. Тож напередодні храмового свята я бажаю всім благоденствана многії літа, Божого благословення й помочі, міцного здоров’я, духовної мудрості ймилосердя, любові до ближнього і пом’якшення сердець непримиренним супротивникамзаради миру. Адже блаженні миротворці. І щоб родина кожного православного вірянинабула тією «малою церквою», про яку говорив Сам Господь.  Також священик запросив на престольне свято усіх бажаючих, особливо дітлахів, наяких чекають подарунки від небесного покровителя храму.                      {phocagalleryview=category|categoryid=1106|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}         Інформацію надіслала Марина Кудінова.  
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